
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ผลักดันการเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยการเป็น Credit Accelerator

ผลการด าเนินงาน

ตาม KPIs
ความคืบหน้าการด าเนินงาน

ตามแผนปี 65

1. โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ค  าประกันสินเช่ือ มีผลิตภัณฑ์ค ้ำประกันสินเช่ือ Government Products และ Commercial 

Products

อยู่ระหว่ำงด้ำเนินกำร ร้อยละ 85 -                        -                            

2. โครงการ พัฒนา Credit Scoring Platform มีระบบส้ำหรับสนับสนุนกำรวิเครำะห์สินเช่ือ (Credit Scoring Platform) จ้ำนวน

 1 ระบบ

อยู่ระหว่ำงด้ำเนินกำร ร้อยละ 91 -                        -                            

3. โครงการ ศึกษาแนวทางขอเพ่ิมทุนจากรัฐ 1. มีรำยงำนควำมเป็นไปได้ ขั นตอน หลักเกณฑ์ และข้อมูลสนับสนุน

2. มีรำยงำนกำรติดตำมกำรพัฒนำ Commercial Product ท่ี Back-up ด้วย

เงินกองทุนและติดตำมควำมเพียงพอของเงินกองทุน

อยู่ระหว่ำงด้ำเนินกำร ร้อยละ 74 -                        -                            

ผลการด าเนินงาน

ตาม KPIs
ความคืบหน้าการด าเนินงาน

ตามแผนปี 65

4. โครงการ ส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ประกอบการ 1. มีควำมร่วมมือกับหน่วยงำนพันธมิตรภำครัฐและภำคเอกชน จ้ำนวน 10 

หน่วยงำน

2. จ้ำนวนกิจกรรมอบรมให้ควำมรู้ 25 ครั ง

3. ผู้เข้ำร่วมกำรอบรม 2,000 รำย

1. มีควำมร่วมมือกับ

หน่วยงำนพันธมิตร

ภำครัฐและภำคเอกชน 

15 หน่วยงำน

2. มีกำรจัดกิจกรรม

อบรมให้ควำมรู้ จ้ำนวน 

35 ครั ง

3. มีผู้เข้ำร่วมอบรม 

ร้อยละ 100 -                        -                            

1. จ้ำนวนผู้เข้ำรับค้ำปรึกษำ 850 รำย

2. ผู้ท่ีสำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทุนหรือปรับโครงสร้ำงหนี ของจ้ำนวนผู้ขอค้ำปรึกษำ

ทั งหมดในปี 2565 เท่ำกับร้อยละ 4

อยู่ระหว่ำงด้ำเนินกำร ร้อยละ 76 -                        -                            

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  Growth Companion สร้างองค์ความรู้และโอกาสทางธุรกิจให้กับ SMEs และรายย่อยด้วยการเป็นเพ่ือนคู่คิด

5. โครงการ ศูนย์ท่ีปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A. Center)

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย / KPIs ปี 65
ผลการด าเนินงานไตรมาส 3 ปี 65 งบประมาณ ปี 65

(ล้านบาท)

ใช้จริงไตรมาส 3 ปี 65

(ล้านบาท)

ผลการด าเนินงานไตรมาส 3 ปี 65

แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ ปี 65

(ล้านบาท)

ใช้จริงไตรมาส 3 ปี 65

(ล้านบาท)เป้าหมาย / KPIs ปี 65



ยุทธศาสตร์ท่ี 3  Financial Gateway เป็นตัวกลางในการเช่ือมโยง SMEs และรายย่อยไปสู่แหล่งเงินทุนท่ีหลากหลาย

ผลการด าเนินงาน

ตาม KPIs
ความคืบหน้าการด าเนินงาน

ตามแผนปี 65

มีระบบ Financial Gateway ท่ีมี API Platform Phase 1 เป็น Prototype ซ่ึง

เป็นควำมร่วมมือกับ Bank อย่ำงน้อย 1 แห่ง

อยู่ระหว่ำงด้ำเนินกำร ร้อยละ 44 2.50                      -                            

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  SMEs Data Bank สร้างฐานข้อมูล SMEs ท่ีมีความครบถ้วน

ผลการด าเนินงาน

ตาม KPIs
ความคืบหน้าการด าเนินงาน

ตามแผนปี 65

มีฐำนข้อมูลท่ีพร้อมใช้งำน

- Customer 360

- กำรประมวลผลข้อมูล และแสดงผลในรูปแบบ Dashboard

- พัฒนำผลิตภัณฑ์ /บริกำร

อยู่ระหว่ำงด้ำเนินกำร ร้อยละ 81 24.00                    -                            

1. จัดอบรมให้ควำมรู้พนักงำนบันทึกข้อมูลลูกค้ำ Micro Entrepreneurs จ้ำนวน 

20 คน

2. มีฐำนข้อมูลลูกค้ำ Micro Entrepreneurs ปี 2563-2564 จ้ำนวน 233,879 รำย

1. มีกำรจัดอบรมให้

ควำมรู้พนักงำนบันทึก

ข้อมูลลูกค้ำ Micro 

Entrepreneurs จ้ำนวน

 20 คน ครบถ้วนแล้ว

2. มีฐำนข้อมูลลูกค้ำ 

Micro Entrepreneurs 

ปี 2563-2564 จ้ำนวน 

233,879 รำย เรียบร้อย

แล้ว

ร้อยละ 100 2.53                      0.325                         

6. โครงการ พัฒนาระบบการให้บริการแพลตฟอร์มเพ่ือใช้เป็น Financial gateway

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย / KPIs ปี 65

ใช้จริงไตรมาส 3 ปี 65

(ล้านบาท)แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย / KPIs ปี 65
ผลการด าเนินงานไตรมาส 3 ปี 65 งบประมาณ ปี 65

(ล้านบาท)

ผลการด าเนินงานไตรมาส 3 ปี 65 งบประมาณ ปี 65

(ล้านบาท)

7. โครงการ จัดเตรียมฐานข้อมูลเพ่ือพัฒนาระบบ TCG Data Management Platform

8. โครงการ การจัดเก็บข้อมูลลูกค้าโครงการ Micro Entrepreneurs ปี 2563 - 2564

ใช้จริงไตรมาส 3 ปี 65

(ล้านบาท)



ยุทธศาสตร์ท่ี 5  สนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ ท่ี 1 - 4

ผลการด าเนินงาน

ตาม KPIs
ความคืบหน้าการด าเนินงาน

ตามแผนปี 65

9. โครงการเพ่ิมประสิทธิผลการเก็บหนี มีผลงำนเก็บหนี  จ้ำนวน 270 ล้ำนบำท อยู่ระหว่ำงด้ำเนินกำร 

(มีผลงำนเก็บหนี  231.78

 ล้ำนบำท)

ร้อยละ 69  30.00

หมำยเหตุ : 

งบประมำณ 30 ลบ. 

ใช้ส้ำหรับปี 65-69

5.46                          

10. โครงการประนอมหนี โดยมีส่วนสูญเสีย ร้อยละควำมส้ำเร็จของแผนงำน ร้อยละ 75 ร้อยละ 75 -                        -                            

11. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานคดี ร้อยละควำมส้ำเร็จของแผนงำน
ร้อยละ 56 ร้อยละ 56

-                        -                            

12. โครงการพัฒนาศักยภาพของส านักงานเขต รำยได้รวมของทุกส้ำนักงำนเขตสูงกว่ำค่ำใช้จ่ำย ร้อยละ 5
รำยได้รวมสูงกว่ำ

ค่ำใช้จ่ำยร้อยละ 299
ร้อยละ 100 -                        -                            

รำยได้จำกธุรกิจใหม่ จ้ำนวน 2 ล้ำนบำท อยู่ระหว่ำงด้ำเนินกำร 

และก้ำลังพิจำรณำ

ทบทวนแผนงำน

ร้อยละ 43 -                        -                            

1. ตรำสัญลักษณ์ใหม่ของ บสย. (Logo) พร้อมคู่มือกำรใช้ตรำสัญลักษณ์

2. แผนกำรส่ือสำรภำพลักษณ์ใหม่ทั งภำยในและภำยนอกองค์กร

3. รำยงำนผลกำรส้ำรวจกำรรับรู้

อยู่ระหว่ำงด้ำเนินกำร ร้อยละ 77 17.00                    3.59                          

ระบบสำมำรถช่วยให้กำรปฏิบัติงำน ให้บริกำร และใช้ข้อมูลจำกระบบต่ำง ๆ ของ

 บสย. ให้สอดคล้องตำม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) พ.ศ. 2562 

โดยเช่ือมต่อกับระบบได้ร้อยละ 70

อยู่ระหว่ำงด้ำเนินกำร ร้อยละ 69 95.00                    -                            

15. โครงการ พัฒนาระบบค  าประกันสินเช่ือ (Core Guarantee System: CGS) ระยะท่ี

สอง

16. โครงการจัดหาระบบเพ่ือบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

13. โครงการ สร้างรายได้จากธุรกิจใหม่ (เช่น ประกันชีวิต Fee/Com Product บัตรเครดิต

เพ่ือธุรกิจและรายได้จาก Products อ่ืน ๆ)

14. โครงการ การสร้างภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Branding)

แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ ปี 65

(ล้านบาท)

ใช้จริงไตรมาส 3 ปี 65

(ล้านบาท)

ได้รับการอนุมัติการทบทวนแผนการด าเนินงานใหม่

จากคณะกรรมการ บสย. คร้ังท่ี 2/2565 เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2565 

 โดยมีมติให้ปรับแผนการด าเนินงานใหม่ และเร่ิมด าเนินโครงการในปี 2566

เป้าหมาย / KPIs ปี 65
ผลการด าเนินงานไตรมาส 3 ปี 65



โครงการส าคัญตามแผนแม่บทต่างๆ

ผลการด าเนินงาน

ตาม KPIs
ความคืบหน้าการด าเนินงาน

ตามแผนปี 65

โครงการตาม CG & CSR Master Plan

17. โครงการพัฒนาการก ากับดูแลท่ีดีตามมาตรฐานสากล มีนโยบำยและแนวทำงท่ีเป็นระบบปฏิบัติอย่ำงท่ัวถึง สม้่ำเสมอ และได้ผลลัพธ์

ตำมท่ีก้ำหนด (คะแนน Enabler 1 เพ่ิมขึ นร้อยละ 10)

อยู่ระหว่ำงด้ำเนินกำร ร้อยละ 21 2.50                      -                            

18. โครงการกิจกรรมเพ่ือสังคมและชุมชน 1. มีแผนกำรสร้ำงกิจกรรมทั งภำยในและภำยนอกองค์กร

2. จ้ำนวนกิจกรรม CSR 14 ครั ง

3. จ้ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรมโดยรวม จ้ำนวน 200 รำย

อยู่ระหว่ำงด้ำเนินกำร ร้อยละ 78 2.50                      1.09                          

โครงการตาม Stakeholders & Customer Management Master Plan

19. โครงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระดับกำรรับรู้และระดับควำมพึงพอใจ ร้อยละ 85 อยู่ระหว่ำงด้ำเนินกำร ร้อยละ 72 -                        -                            

โครงการตาม Digital Technology Master Plan

โครงการพัฒนาระบบค  าประกันสินเช่ือ (CGS) ระยะท่ีสอง

โครงการจัดหาระบบเพ่ือบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) 

โครงการตาม KM & Innovation Management Master Plan

มีผลกำรส้ำรวจกำรรับรู้ค่ำนิยมตัว T = True Innovative financial partner for

 SMEs ตั งแต่ร้อยละ 70 ขึ นไป

อยู่ระหว่ำงด้ำเนินกำร ร้อยละ 57 3.00                      0.097                         

มีองค์ควำมรู้ท่ีได้จำกฐำนข้อมูล VoC เพ่ือน้ำมำใช้กำรจัดกำรพัฒนำนวัตกรรม 1 

องค์ควำมรู้

อยู่ระหว่ำงด้ำเนินกำร ร้อยละ 76 2.50                      0.006                         

โครงการตาม Human Capital Management Master Plan

จ้ำนวนบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยร้อยละ 60 ท่ีเข้ำ FA Academy ผ่ำนเกณฑ์กำร

ประเมินคะแนน ≥ ร้อยละ 70

อยู่ระหว่ำงด้ำเนินกำร ร้อยละ 63 -                        -                            

21. โครงการพัฒนาและขับเคล่ือนนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนของ บสย.

22. โครงการจัดท าโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรรองรับการเป็น FA

โครงการจัดเตรียมฐานข้อมูลเพ่ือพัฒนาระบบ TCG Data Management Platform

โครงการศูนย์ท่ีปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A. Center)

20. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมท่ีมุ่งเน้นการจัดการความรู้และนวัตกรรม

[โครงกำรเดียวกับยุทธศำสตร์ท่ี 4]

[โครงกำรเดียวกับยุทธศำสตร์สนับสนุน]

[โครงกำรเดียวกับยุทธศำสตร์สนับสนุน]

 [โครงกำรเดียวกับยุทธศำสตร์ท่ี 2]

[โครงกำรเดียวกับยุทธศำสตร์ท่ี 3]

เป้าหมาย / KPIs ปี 65
ผลการด าเนินงานไตรมาส 3 ปี 65

โครงการพัฒนาระบบการให้บริการแพลตฟอร์มเพ่ือใช้เป็น Financial gateway

งบประมาณ ปี 65

(ล้านบาท)

ใช้จริงไตรมาส 3 ปี 65

(ล้านบาท)แผนงาน/โครงการ


